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متهيد
يبدو �أن جميع القوى ال�سيا�سية يف م�صر متّفقة على �ضرورة جعل امل�ؤ�س�سة الدينية الرئي�سة يف
البالد� ،أي الأزهر� ،أكرث ا�ستقال ًال عن النظام .لكن هذا االتفاق م�ض ّلل جد ًا ،فهو يخفي �صراع ًا داخل
الأزهر وبني القوى ال�سيا�سية الرئي�سة على دوره يف املجتمع
امل�صري .ف��الأزه��ر ال��ذي هو يف ج��زء منه م�سجد وجامعة قـد يـكــون الأزهــر العنـ�صـر الرئـيـ�س  -وبالتـ�أكيـد
ومركز للبحوث الدينية واملعرفة ،قد يكون العن�صر الرئي�س
أهم  -يف جم ّمع الدولة والدين يف م�صر
ال ّ
أهم  -يف جم ّمع الدولة والدين يف م�صر.
 وبالت�أكيد ال ّمتتلك م�صر �أجهزة بريوقراطية كبرية جد ًا ت�شابك بني
الدين والدولة .ال �أحد يف م�صر يجادل للف�صل بني الدين والدولة ،واخلالف هو حول ال�شروط
والو�سائل التي �سوف يتفاعالن من خاللها .اجلميع يف الأزهر يريد له �أن ي�صبح �أكرث موثوقية
واحرتام ًا ،وم�ستق ًال بذاته ،لكن ث ّمة خالفات حادة حول كيفية حتقيق ذلك ومدى نطاق نفوذه .وثمة
مناق�شة مماثلة خارج �أ�سوار الأزهر ،حيث يتم التعبري على نطاق وا�سع عن الدعوة �إىل جعل امل�ؤ�س�سة
�أكرث ا�ستقال ًال ،ولكن لأ�سباب خمتلفة جد ًا.
النتيجة الأكرث ترجيح ًا لهذا ال�صراع مابعد الثورة هي وجود دولة مت�أ ّثرة بالدين ،ولكنها لي�ست
دولة دينية على النمط الإيراين .وت�ؤ ّدي الر�ؤى املتباينة ملا يعنيه ذلك �إىل معركة �سيا�سية ،اليتم
خو�ضها على م�ستوى اجلدال الفل�سفي املج ّرد ،بل على اخللفية امل�سهبة جد ًا لل�صياغة القانونية .وقد
بد�أت هذه العملية بالفعل ،و�ستُط َرح بقوة على �أجندة الربملان اجلديد.



ال�صراع حول الدين والدولة
يف حقبة مابعد الثورة
مت ّثلت النتائج الأكرث �إثارة لثورة م�صر حتى الآن يف رحيل رئي�سها ح�سني مبارك الذي ق�ضى ردح ًا
طوي ًال من الزمن يف احلكم ،ويف يّ
تول جمل�س ع�سكري لل�سلطة ،ويف الوعد ب�إجراء انتخابات برملانية
ورئا�سية ،و�إعادة احلكم املدين ،وو�ضع د�ستور جديد.
ت�ستقطب عملية �إعادة بناء النظام ال�سيا�سي يف البالد اهتمام ًا ميكن تربيره .بيد �أن مايحدث يف
م�صر يتجاوز ذلك بكثري .فهناك انهيار الرئا�سة امل�ستب ّدة واملتغطر�سة ،واالنخراط املتزايد لقطاعات
وا�سعة من ال�سكان يف احلياة ال�سيا�سية ،والبيئة ال�سيا�سية الغام�ضة التي تتيح جلميع �أنواع الهيئات
امل�صرية التم ّل�ص من �سيطرة الدولة .كانت عالئم اال�ضطراب وا�ضحة يف و�سائل الإعالم التابعة
للدولة ،ويف اجلامعات ،ويف ال�سلطة الق�ضائية .وكان ث ّمة
معارك تلوح يف الأفق حول دور تلك اجلهات يف م�صر مابعد قد تلعب امل�ؤ�س�سات الهامة يف احلياة امل�صرية �أدوار ًا
الثورة� .صحيح �أن بع�ض التغيريات كانت تختمر حتى قبل خمتلفة جد ًا عما كان عليه احلال يف املا�ضي بطريقة
انتفا�ضة يناير ،لكن منذ ا�ستقالة مبارك الق�سرية� ،أ�صبحت رمبا من ال�صعب ّ
توقعها ،وقد التكون عام ًال يف �إر�ساء
اجلهود املبذولة لإعادة تكوين م�ؤ�س�سات عديدة و�أ�ساليب الدميقراطية دائم ًا.
�إجناز الأمور �أكرث جر�أة ،وغالب ًا من دون �أن تثري االهتمام
ب�سبب الدراما ال�سيا�سية املهيمنة على انهيار نظام �سلطوي.
من ال�سهل التفكري يف كل هذه التغييــرات من حيث عالقتــها بـاملـزيــد مـن احلريــة والليبــرالية
والدميقراطية .فهذا هو بال�ضبط ماينطوي عليه الأمر يف كثري من الأحيان ،حيث يكافح ال�صحافيون
من �أجل مزيد من اال�ستقاللية ،ويحاول العمال تنظيم �صفوفهم ،وتندفع الأحزاب ال�سيا�سية للح�صول
على تراخي�ص .لكن احلكاية يف م�صر اليوم �أكرث تعقيد ًا .فقد تلعب امل�ؤ�س�سات الهامة يف احلياة
امل�صرية �أدوار ًا خمتلفة جد ًا عما كان عليه احلال يف املا�ضي بطريقة رمبا يكون من ال�صعب تو ّقعها،
وقد التكون عام ًال يف �إر�ساء الدميقراطية دائم ًا.
�أ�صبح حتديد العالقة بني الدين والدولة عن�صر ًا مركزي ًا يف ال�صراع حول التح ّول ال�سيا�سي يف
م�صر .فقد َت َر َّكز الكثري من االهتمام الدويل على املجال االنتخابي ،ل�سبب مفهوم ،حيث تطفو على
ال�سطح احلركات اال�سالمية التي قمعت على مدى عقود وتقوم بت�شكيل �أحزاب �سيا�سية .لكن يف حني
�أن االنتخابات والربملان الذي �سينتج عنها �ستكون موقع ًا هام ًا لل�صراع ،ف�إن وجود جهاز بريوقراطي
كبري جد ًا ي�شبك بني الدين والدولة يف البالد مي ِّثل مكان ًا �أقل �إثارة ولكن حيوي ًا للنقا�ش بالقدر نف�سه.
فالدين جزء من املناهج التعليمية والإذاعية؛ والعديد من امل�ساجد يف البالد مملوكة للدولة وتدار من




الأزهر يف حقبة مابعد الثورة

خالل وزارة الأوقاف ،وت�صدر دار الإفتاء فتاوى للفعاليات الر�سمية عندما يطلب �إليها ذلك.
لكن ،رمبا يكون الأزهر هو العن�صر املركزي ،وبالت�أكيد العن�صر الأهم ،يف جممع الدولة-الدين.
بد�أت امل�ؤ�س�سة قبل �أكرث من �ألف عام كم�سجد ومركز هام للتعليم الإ�سالمي� .أما اليوم فالأزهر هو
�أكرث من جم ّرد كونه م�سجد ًا؛ �إنه الآن �أحد كيانات الدولة الذي منا لي�صبح عمالق ًا يدير �أجزاء كبرية
ومتن ّوعة من اجلهاز الديني والتعليمي يف البالد .وغداة الثورة امل�صرية ،يجري نقا�ش هادئ ولكن
مك ّثف ب�ش�أن �إدارة الأزهر يف البالد ،وهيكله والدور الذي
يلعبه يف احلياة العامة.
�أ�صبح حتديد العالقة بني الدين والدولة مركزي ًا يف
ال �أحد يجادل يف م�صر ل�صالح الف�صل بني الدين والدولة؛
ال�صراع حول التح ّول ال�سيا�سي يف م�صر.
بل تتمحور اخلالفات حول ال�شروط والو�سائل التي �سيتفاعل
من خاللها الطرفان .ثمة توافق ظاهري يف الآراء على وجوب
�أن ي�صبح الأزهر �أكرث ا�ستقال ًال ،لكن امل�شاركني يف هذا االتفاق الظاهري واعون خلالفاتهم �أكرث
من القوا�سم امل�شرتكة يف مابينهم ،ول�سبب وجيه .فهم لديهم ر�ؤى متباينة ب�شكل حاد لكيفية �إدارة
الأزهر ،والدور الذي يجب �أن يلعبه يف املجتمع وال�سيا�سة امل�صريني .ونظر ًا �إىل مركزية الأزهر ،ف�إن
نتيجة ال�صراع بني هذه الر�ؤى �ست�ش ّكل ب�صورة عميقة دور الدين يف احلياة العامة امل�صرية.

ما هو الأزهر
وملاذا هو هام؟
ي�ستخدم امل�صريون يف بع�ض الأحيان م�صطلحات «اجلامع الأزهر» �أو «جامعة الأزهر» للإ�شارة
�إىل جممع امل�ؤ�س�سات املرتبطة به 1.وبطبيعة احلال ف�إن اجلزء الأقدم هو امل�سجد نف�سه ،الذي بني
يف القرن العا�شر على يد (من املفارقات بالن�سبة �إىل رمز التعليم الديني ال�س ّني) ال�ساللة الفاطمية
ال�شيعية .وقد ارتبطت بالأزهر جامعة �شاملة منذ العام  ،1961عندما متت �إ�ضافة جمموعة من
الكليات املدنية (غري الدينية) ،بعد �أن كان التعليم العايل يف الأزهر حتى ذلك احلني �شام ًال لكن
مك ّر�س ًا ح�صر ًا للدرا�سات الإ�سالمية .بالإ�ضافة �إىل التعليم العايل ،ت�شرف م�ؤ�س�سة الأزهر على �شبكة
ت�ضم حواىل مليوين طالب ،تع ِّلم الطالب مزيج ًا من املناهج العلمانية والدينية.
وطنية من املدار�سّ ،
ويف حني تت�ضاءل تلك ال�شبكة �أمام نظام املدار�س العامة العادية ،ف�إنها مع ذلك تثقف ق�سم ًا كبري ًا
من ال�سكان.
ْ�ض على التل ّون
غيرّ �إدخال الكليات املدنية (غري الدينية) يف اجلامعة من طبيعتها ،لكنه رمبا مل َيق ِ
الديني فيها� ،إذ ُيط َلب من الطالب امل�صريني الذين يرغبون يف االن�ضمام �إىل الأزهر اجتياز اختبار
«الثانوية الأزهرية» ،بد ًال من امتحان «املدر�سة الثانوية العامة» الذي يعطى لطالب الأنظمة املدر�سية

ناثان ج .براون

الأخرى .يت�ض ّمن االختبار جرعة كبرية من املو�ضوعات الدينية .والتعليم يف جامعة الأزهر يف�صل بني
اجلن�سني �أكرث (هناك فروع منف�صلة للرجال والن�ساء) ،على عك�س غريها من اجلامعات امل�صرية
احلكومية حيث يكون الف�صل بني اجلن�سني ،عندما يحدث ،غري ر�سمي �إىل حدٍّ كبري.
بالإ�ضافة �إىل الأجهزة التعليمية امللحقة بالأزهرُ ،ير ِّكز بع�ض العلماء واجلهات البحثية داخل
امل�ؤ�س�سة على املعرفة الدينية .و�أبرز و�أهم هذه اجلهات جممع البحوث الإ�سالمية ،الذي يخفي ا�سمه
املرتبط بالكتب والبحث دور ًا �سيا�سي ًا هام ًا .فاملجمع معروف ب�إ�صدار الفتاوى ،وعندما يفعل ذلك،
خم�ص�ص لإ�صدار
ف�إنه يتحدث على نحو ف ّعال با�سم امل�ؤ�س�سة .ويف حني كان للدولة امل�صرية جهاز ّ
الفتاوى لأكرث من مائة �سنة ،ي�شتهر جممع البحوث الإ�سالمية يف الأزهر بتوفري طائفة من الإجابات
�أكرث علم ًا و�أقل �إذعان ًا مما توفره البريوقراطية املع َّينة� ،أي دار الإفتاء ،التي ير�أ�سها مفتي الدولة.
ويف الواقع ،اليخفي بع�ض �أع�ضاء جممع البحوث الإ�سالمية ازدراءهم من دار الإفتاء ،معتربين �أنها،
يف جوهرها ،املحامي الإ�سالمي عن النظام ،حيث تقوم عن طيب خاطر بفربكة التف�سريات التي
يحتاجها احلكام يف �أي حلظة معينة.
ميكن للأزهر �أن ي�ؤكد �أهميته الرمزية ،وبت�أثري عملي حقيقي �أحيان ًا ،بطرق عديدة �أخرى كذلك.
فرئي�س امل�ؤ�س�سة� ،شيخ الأزهر ،يتم تعيينه ب�شكل فعلي طيلة حياته ،بو�صفه امل�س�ؤول الديني الرائد يف
البالد؛ ومتنحه جمموعة من الهياكل امللحقة مبكتبه دور ًا وطني ًا وعاملي ًا بارز ًا.
كما تلعب امل�ؤ�س�سة دور ًا غام�ض ًا من الناحية القانونية يف الرقابة الثقافية� ،إذ يقوم الباحثون يف
جممع البحوث الإ�سالمية مبراجعة املن�شورات ،وقد ُع ِرف عنهم �أنهم �ص ّنفوا بع�ضها على �أنها م�سيئة
لتعاليم الإ�سالم .ويف حكم مثري للجدل �صدر يف العام � ،1997أ�ضفت املحكمة الإدارية العليا يف
م�صر بع�ض القوة على هذه الت�صنيفات ،حيث �سمحت للأزهر بفر�ض رقابة على املن�شورات التي
يريدها .ويعبرّ الأزهر كذلك عن �آرائه ب�ش�أن و�سائل البث الإعالمي ،لكن انت�شار الف�ضائيات جعل
الرقابة �أكرث �صعوبة.
ينبغي الت�أكيد على وجود �شعور قوي بالهوية والر�سالة داخل امل�ؤ�س�سة نف�سها ،ورمبا م�ستوى
من الكرامة من �ش�أنه �أن يجعل جامعة برن�ستون �أو يال تذوب خج ًال .فعلما�ؤها ُيقدِّ مون �أنف�سهم
وجه م�صر،
وك�أنهم �صوت �ضمري املجتمع ،وينظرون �إىل م�ؤ�س�ستهم على �أنها تلعب دور ًا �أبوي ًا ،و ُت ِّ
وحتمي م�صالح �شعبها .كما �أن طالب الأزهر يعتربون �أنهم يتع ّلمون يف واحدة من �أقدم امل�ؤ�س�سات
الإ�سالمية و�أكرثها احرتام ًا يف العامل؛ ولدى علمائه �شعور قوي ب�أنهم يعملون يف �أكرث امل�ؤ�س�سات
الإ�سالمية هيبة ور�سوخ ًا يف م�صر وحتى يف العامل؛ ويت�ص ّرف �شيخه باعتباره رمز ًا رائد ًا للدين
يف البالد .وترحب امل�ؤ�س�سة بالطالب والزوار من دول العامل ،وال�شيخ ي�ساعد �أحيان ًا كم�ضيف لكبار
ال�شخ�صيات الأجنبية الزائرة .ويف حني �أن جميع موظفي الأزهر �سي�سارعون �إىل تو�ضيح حقيقة
�أنه لي�س يف الإ�سالم ال�س ّني كهنوت �أو �أي عامل �أو م�س�ؤول ميكنه �أن يعطي تف�سريات حمددة وموثوقة
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للعقيدة الإ�سالمية� ،إال �أنهم مع ذلك ،يعتربون �أنف�سهم بهدوء �أكرث خربة وعلم ًا من �سواهم ،ويتوقعون
م�ستوى من االحرتام لقدرتهم على التحدث با�سم الدين يف احلياة العامة .ويف الواقع� ،إن مكانة
امل�ؤ�س�سة املميزة تربط التعلُّم باللبا�س :علما�ؤها يرتدون زي ًا مميز ًا يجعل التعرف عليهم �سه ًال حتى
يف املحافل الدولية.
هيبة الأزهر تتّجه نحو عالقة مع ّقدة ومتناق�ضة مع احلركات الإ�سالمية يف البالد .فعلى مدى
جزء كبري من الفرتة التي انق�ضت منذ عودة ظهور احلركات الإ�سالمية يف م�صر يف �سبعينيات
القرن املا�ضي ،يبدو �أن ثمة �صلة قوية بني الأزهر وبني احلركات الإ�سالمية (خا�صة جماعة الإخوان
امل�سلمني ،ولكن حتى يف بع�ض الأحيان بع�ض التوجهات الأكرث �سلفية) .فقد دعت جماعة الإخوان �إىل
دور عام �أقوى للأزهر( ،وهي لها م�ؤيدوها داخل امل�ؤ�س�سة) ،وا�ستنكرت حماوالت م�س�ؤولني �سيا�سيني
ان�ضم بع�ض علماء
بارزين جلعلها تتبع خط ًا ر�سمي ًا .وقد
ّ
هيبة الأزهر تتّجه نحو عالقة معقّدة ومتناق�ضة مع الأزهر �إىل جماعة الإخوان امل�سلمني .والتقت�صر االرتباطات
على الإخوان :فهناك يف داخل امل�ؤ�س�سة َمن يتب ّنون مقاربة
احلركات الإ�سالمية يف البالد.
�سلفية �صارمة ون�ص ّية.
بيد �أن ثمة جانب ًا تناف�سي ًا يف العالقة مع احلركات
الإ�سالمية �أي�ض ًا� ،إذ �أن قيادة الإخوان امل�سلمني التت�ش ّكل من علماء دين بل من �أ�شخا�ص ذاتيي التعليم
يف امل�سائل الدينية .والبع�ض داخل الأزهر ينظرون اىل بروز الإخوان بو�صفه �أحد مظاهر تهمي�شهم،
وهم ي�شريون �إىل �أنه لو ُقدِّ ر للأزهر �أن ي�ستعيد مايعتربونه �صوته القوي وامل�ستقل ب�شكل �صحيح،
فقد اليلج�أ امل�صريون �إىل الإخوان لال�سرت�شاد ب�آرائهم .الإ�سالميون خارج امل�ؤ�س�سة � -أحيان ًا داخل
جماعة الإخوان امل�سلمني ويف كثري من الأحيان يف �صفوف ال�سلفيني  -يو�ضحون �أنه قد مت جزئي ًا
ا�ستلحاق امل�ؤ�س�سة وباتت تابعة مل�س�ؤولني �سيا�سيني رفيعي امل�ستوى ،وهم غالب ًا ماينظرون نظرة خا�صة
مت�شككة �إىل ال�شيخ ،ويعتربون �أن �صاحب املن�صب ُمعينَّ بدوافع �سيا�سية.

كيف تتم �إدارة الأزهر؟
و�سع امل�ؤ�س�سة وح�سب ،بل و�ضعها �أي�ض ًا على نحو
قانون العام  1961الذي �أعاد تنظيم الأزهر مل ُي ِّ
�أكرث حزم ًا حتت �سيطرة ال�سلطة التنفيذية للدولة امل�صرية.
قبل العام  ،1961عمل الأزهر باعتباره م�ؤ�س�سة م�ستقلة مع وجود عالقة وثيقة ولكن غري م�ستق ّرة مع
الدولة امل�صرية .وقد �صدرت القوانني التي ِّ
تنظم عمليات الأزهر مرات عدة منذ �أواخر القرن التا�سع
اهتم ب�شاغل هذا املن�صب .اجلوانب الرئي�سة
ع�شر ،وكان ال�شيخ ُيعينَّ ر�سمي ًا من ِق َبل احلاكم الذي ّ
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لإدارة امل�ؤ�س�سة كانت يف يد جمل�س من كبار العلماء ي�س ّمى «هيئة كبار العلماء» .وكان هذا املجل�س
م�س�ؤو ًال عن �إر�سال �أ�سماء �إىل احلاكم لتعيينهم ر�سمي ًا (قد يختار هذا الأخري �شخ�ص ًا �آخر غري
خيارهم الأول ،وقد يعزل حتى �شاغل املن�صب يف بع�ض الأحيان) .وتتمتع امل�ؤ�س�سة ببع�ض اال�ستقاللية
املالية من خالل �سل�سلة من الهبات اخلا�صة ،على الرغم من �أنه مت و�ضع هذه الهبات حتت املراقبة
وزجوا
وال�سيطرة املتزايدة للدولة .وقد مال حكام م�صر �إىل التعامل مع الأزهر بقليل من احلذر ّ
ب�أنف�سهم يف �ش�ؤونه الداخلية ب�شيء من الرت ّدد.
لكن يف العام  ،1961مت التخ ّلي عن احلرج كله .يف ذلك العام ،مت ا�ستبدال هيئة كبار العلماء
مبجل�س من كبار م�س�ؤويل الأزهر ،مبن فيهم عمداء الكليات العلمانية التي �أن�شئت حديث ًا .كما �أ�ضيف
بع�ض م�س�ؤويل احلكومة �إىل ع�ضوية هذا املجل�س .ومتت زيادة درجة الإ�شراف احلكومي املايل
والإداري ،و ُو ِ�ضع تعيني ال�شيخ يف يد رئي�س اجلمهورية.
كان قانون العام  1961املحاولة الأكرث طموح ًا من ِق َبل حكام م�صر يف مرحلة مابعد العام 1952
لو�ضع الأزهر حتت �سيطرتهم ،لكن جانبني �آخرين من �إدارة الأزهر �أ�ضعفا �أكرث موقع امل�ؤ�س�سة.
الأول ،هو �أنه مت و�ضع الأوقاف الدينية ب�شل كامل حتت �سيطرة وزارة الأوقاف (وهي العملية التي
بد�أت يف القرن التا�سع ع�شر �إال �أن النظام النا�صري ا�ستوىل عليها بقوة) .ومت ّثل ت�أثري هذه اخلطوة
يف تقوي�ض اال�ستقالل املايل للأزهر ،لأنه مل َي ُعد ي�سيطر على الأموال التي مت تخ�صي�صها لدعم
�أن�شطته .والثاين ،هو �أنه يف �سل�سلة من التح ّركات ،مت ربط مكتب �شيخ الأزهر مبكتب رئي�س الوزراء
بد ًال من الرئي�س .هذا مل يدخل عن�صر ًا من الإ�شراف احلكومي فقط ،بل اع ُتبرِ �أي�ض ًا من جانب
احلري�صني على هيبة امل�ؤ�س�سة �إهانة لكرامتها .وكما قالت يل �شخ�صية دينية يف �شهر متوز/يوليو،
يجب �أن يكون �شيخ الأزهر الثاين من حيث مرا�سم الت�شريفات بعد الرئي�س .و�سخر من فكرة �أن
تق ّلبات نتائج االنتخابات يجب �أن ت�ؤ ّثر يف اجتاه الأزهر ،كما لو �أنه يتعينّ �أن يكون لرئي�س وزراء
ليربايل �أو لوزير الأوقاف بع�ض ال�سيطرة على علم امل�ؤ�س�سة.
مل يتم �إخ�ضاع الأزهر وح�سب ،بل جرت �إهانته .مت �إن�شاء دار الإفتاء يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر،
لذلك رمبا مل تكن تلك �إهانة جديدة ملكانة الأزهر .لكن يف العقود الأخرية ،بدا �أن النظام ي�ستخدم
تعيني املفتي كثقل موازن ل�شيخ الأزهر .وغالب ًا ماكان النظام ينظر �إىل املفتي ك�شخ�صية �أكرث قبو ًال،
البل كان احلكام يعمدون �إىل نقل املفتني الذين كانوا مرتاحني لهم (ال�شيخ احلايل و�سلفه كالهما
�شغل من�صب املفتي) �إىل رئا�سة م�ؤ�س�سة الأزهر الأكرث م�شاك�سة .حاول النظام �إ�ضعاف دور الأزهر
بطرق �أخرى �أي�ض ًا .على �سبيل املثال ،كان جمل�س الوزراء قبل الثورة ي�ستك�شف �سبل حتويل بع�ض
الإ�شراف على �شبكة مدار�س الأزهر من امل�ؤ�س�سة نف�سها �إىل وزارة الرتبية والتعليم واملحافظني.
خ�ضعت جامعة الأزهر �أي�ض ًا �إىل القيود نف�سها التي مت تطبيقها على غريها من م�ؤ�س�سات التعليم
�أُ ِ





الأزهر يف حقبة مابعد الثورة

العايل .ومت التخلي عن انتخابات املنا�صب الإدارية الأكادميية يف كل اجلامعات امل�صرية يف �سنوات
حكم مبارك .وعلى الرغم من ذلك ،كانت انتخابات احتاد الطلبة تجُ رى ،ولكن كان ُي َ
نظر �إليها على
نطاق وا�سع على �أنها مزورة .وو�صف طالب الأزهر الذين التقيتهم يف العام  2011احلرم اجلامعي
ب�أنه كان خالي ًا من الن�شاط ال�سيا�سي( .مع هذا ،مت تنظيم تظاهرة فنون الريا�ضات القتالية من ِق َبل
بع�ض الطالب املرتبطني بالإخوان يف العام  ،2006ما �أ ّدى اىل �سل�سلة من االعتقاالت).
كانت النتيجة م�ؤ�س�سة خا�ضعة �إىل �سيطرة النظام .بيد �أنها مل تكن �أبد ًا حتت ال�سيطرة الكاملة
للنظام؛ ففي بع�ض النواحي� ،أ ّدت �إ�صالحات العام � 1961إىل هدنة غري م�ستقرة تعاي�شت فيها
�أدوات هيمنة النظام ب�شيء من اال�ستقاللية مع من هم داخل الأزهر .وبدت امل�ؤ�س�سة خائفة يف ذروة
النا�صرية ،حيث بد�أ بع�ض العلماء الأزهريني ،يف �ستينيات القرن املا�ضي ،بن�شر مقاالت مطيعة ولكنها
عر�ضة �إىل الن�سيان ت�شرح التطابق بني التعاليم الإ�سالمية وما كانت �آنذاك الإديولوجية الر�سمية،
�أي القومية العربية واال�شرتاكية .ومع ذلك ،وفيما �أعاد النظام تقومي �أ�سا�سه الإديولوجي ب�صورة
تدريجية يف اجتاه ديني ،وجد الأزهر هام�ش ًا �أكرب قلي ًال للمناورة .فبد�أ علماء الدين الذين تد ّربوا يف
الأزهر بلعب دور بارز يف احلياة العامة ،حتى ولو كانوا يفتقرون �إىل موقع رائد (�أو حتى �إىل التوظيف
على الإطالق) داخل امل�ؤ�س�سة .وداخل الأزهر نف�سه ،قامت جمموعة من العلماء يطلقون على �أنف�سهم
ا�سم «جبهة علماء الأزهر» ،وهي جمعية ُمعرتَف بها ت� ّأ�س�ست يف ال�ستينيات ،ور َّكزت ب�شكل كبري على
الأمور االجتماعية ،بتحديد مواقف من الق�ضايا العامة التي كانت تنتقد ال�سيا�سات الر�سمية .وبحلول
ت�سعينيات القرن املا�ضي� ،أ�صبح ُي َ
نظر �إىل اجلبهة على �أنها �صوت معار�ض ب�شدة .كما �أ�صبح جممع
البحوث الإ�سالمية �أكرث بروز ًا وبدا �أقل مباالة بال�سلطات ال�سيا�سية ،يف �إ�صدار الفتاوى حول الق�ضايا
2
ذات االهتمام العام.
�إن و�صف الو�ضع النا�شئ على �أنه «هدنة» بني النظام وبني الأزهر ينطوي على مبالغة� .أو ًال ،كان
هناك دليل على وجود جدل وا�سع وتوتر داخل الأزهر نف�سه ،حيث كانت اجلبهة ت�شتبك ب�شكل متك ّرر
ووا�ضح مع ال�شيخ ،وحيث جممع البحوث الإ�سالمية نف�سه ال ُيعترب حليف ًا موثوق ًا لزعيم هذه امل�ؤ�س�سة
املعينّ  ،حتى �إن مل يكن ينتقده كثري ًا ب�شكل مبا�شر .ويف الوقت نف�سه ،رمبا مل يكن النظام يعترب العالقة
م�ستقرة ،حيث حت ّرك حلظر اجلبهة يف العام  ،1998وجنح ،بعد �سل�سلة من امل�شادات القانونية ،يف
3
تقلي�ص املنظمة �إىل جم ّرد موقع على �شبكة الإنرتنت.
�سعى نظام مبارك �أي�ض ًا �إىل �ضمان �أن يتم توجيه امل�ؤ�س�سة بوا�سطة �شخ�صية موثوق بها ك�شيخ
لها .ويف العام  ،1996نقل النظام املفتي حممد �سيد طنطاوي �إىل املن�صب .ويف حني كان طنطاوي
عامل ًا كبري ًا وحمرتم ًا ،ف�إن تف�سرياته للتعاليم الإ�سالمية ب�ش�أن الق�ضايا ال�سيا�سية �أو االجتماعية �أو
االقت�صادية جديرة باملالحظة ب�سبب طبيعتها املتحررة ن�سبي ًا ،ف�ض ًال عن حماباتها لرغبات النظام.
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عندما تويف طنطاوي يف العام  ،2010حت َّول النظام �إىل �أحمد الطيب ،وهو �أي�ض ًا عامل حمرتم ،لكنه
كان خيار ًا مثري ًا للجدل .وبدا �أن بدلة الطيب (التي تخ ّلى عنها الرتداء العباءة والعمامة التقليد َّيني
اخلا�صني بالأزهر بعد تعيينه) ،ودرجة الدكتوراه التي ح�صل عليها من جامعة ال�سوربون متناق�ضة،
َّ
�أو على الأقل خارجة عن امل�ألوف بالن�سبة �إىل �شيخ الأزهر .لكن ماجلب النقد عليه يف الواقع كان
موقفه من جلنة ال�سيا�سات يف احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم ،وهي هيئة ير�أ�سها جنل مبارك،
جمال .وبعد تردد مبدئي ،ا�ستقال الطيب من هذا الدور.
�أظهر ال�شيخ اجلديد نف�سه على الفور على �أنه مييل نحو اال�ستمرار يف مواقف طنطاوي العامة
ب�ش�أن امل�سائل االجتماعية واالقت�صادية .لكن �أ�سلوبه الهادئ والتوافقي �أك�سبه االحرتام على م�ض�ض
حتى من منتقديه� .أظهر الطيب اهتمام ًا خا�ص ًا ووا�ضح ًا يف
�إ�صالح املناهج الدرا�سية (حيث بد�أ عملية �إ�صالح �شاملة)،
بقي احلرم اجلامعي يف الأزهر خارج نطاق الثورة
ويف الإدارة ،وهو املجال الذي يق ّر منتقدوه ب�أنه كان يقوم به �إىل حدٍّ كبري ،ومل جَ ْ
ت ِر خالل العقود ال�سابقة �سوى
ب�صدقية (يف حني كانوا ينتقدونه على �إدارة الكثري من الأمور
متفرقة فقط ب�ش�أن ق�ضايا دينية ودولية.
تظاهرات ّ
من مكتبه بد ًال من الرتكيز على الأذرع التقليدية يف امل�ؤ�س�سة).
عام على وجوده يف الوظيفة ،واجه
لكن بعد ّ
م�ضي �أقل من ٍ
الطيب �أزمة �أكرب بكثري من �أي �أزمة واجهت طنطاوي على الإطالق :التظاهرات املت�صاعدة التي �أ ّدت
يف نهاية املطاف �إىل �إ�سقاط النظام الذي ع َّينه.
بقي احلرم اجلامعي يف الأزهر خارج نطاق الثورة �إىل حدٍّ كبري؛ ومل ت�صبح احلياة ال�سيا�سية
اجلامعية م�س ّي�سة ب�شكل كامل �إال بحلول العام  ،2011حيث كانت قد جرت خالل العقود ال�سابقة
تظاهرات متفرقة فقط ب�ش�أن ق�ضايا دينية ودولية .مع ذلك� ،شارك بع�ض علماء الأزهر (وبالطبع
الكثري من الطالب) يف التظاهرات خارج احلرم اجلامعي ،و�أحيان ًا بطرق وا�ضحة للغاية 4.اتّخذ
ال�شيخ نف�سه موقف ًا حذر ًا ،حيث حاول �أن يعوق التظاهرات و�سفك الدماء ،لكنه رمبا مل مينح النظام
الت�أييد غري املق ّيد الذي ح�صل عليه من كبار امل�س�ؤولني الآخرين ،ورف�ض امل�صادقة على التدابري
القا�سية �ض ّد الن�شطاء .هذا التحفظ جعل ال�شيخ عر�ضة �إىل خطر �أقل من الناحية ال�سيا�سية عندما
انت�صرت الثورة.

الأزهر والثورة
لكن� ،إذا ماكان ت�أثري الأزهر على الثورة حمدود ًا ،ف�إن الثورة �أ ًّثرت فيه كثري ًا .ف�سرعان ماو�صلت
املوجة اجلديدة من الن�شاط �إىل �أ�سا�س امل�ؤ�س�سة ،حيث تظاهر املوظفون (قيل �إنه يف مرحلة معينة
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منعوا ال�شيخ من الو�صول �إىل مكتبه) ،وعادت ال�شبكات العلمية املعار�ضة �إىل احلياة مرة �أخرى،
وتناول الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س ق�ضية الثورة داخل احلرم اجلامعي وخارجه .جنح ال�شيخ
يف �أخذ مكانه من جديد ،حيث بد�أ ي�ستقبل زوار ًا ماكانوا ليطرقوا باب مكتبه �أبد ًا يف ظل النظام
القدمي ،من قادة الإخوان� ،إىل الداعية عمرو خالد ،وخالد م�شعل من حما�س .ووجد املر�شحون
املحتملون للرئا�سة مكتبه حمطة جذابة لبدء حملة انتخابية .حت ّرك ال�شيخ �أي�ض ًا لفتح حوار مع
املثقفني الليرباليني ب�ش�أن املبادئ ال�سيا�سية .وقد عمل مكتبه على �أال يتم ت�صوير هذه االجتماعات
بو�صفها حماولة لإحياء هيبة امل�ؤ�س�سة �أو �إعادة تقومي موقفه ال�سيا�سي ،بل بد ًال من ذلك ،بو�صفها
عالمة على هيبته ب�سبب مكانة و�أهمية الزوار الذين عرجوا على مكتبه.
يف حرم اجلامعة ،عاد الن�شاط الذي مت تنظيمه وقمعه على مدى عقود .يف �آذار/مار�س ،ح�ضرتُ
حما�ضرة مل�ست�شار بارز وع�ضو يف جلنة تن�سيق الثورة حول
فجرت الثورة �صراع ًا على �إدارة امل�ؤ�س�سة وعلى دورها اال�ستفتاء على الد�ستور الذي كان و�شيك ًا؛ خاطب فيها
ّ
تعج بالطالب اليقظني جد ًا
قاعة املحا�ضرة التي كانت ّ
يف املجتمع امل�صري.
والذين �أمطروه بالأ�سئلة ،بينما الطالب ال�سلفيون يوزعون
(من املرجح �أن �أي ًا منهم مل يظهر قدر ًا كبري ًا من االهتمام
بالن�صو�ص الد�ستورية يف ال�سابق) منا�شري يف اخلارج دعم ًا لال�ستفتاء .اجلو املكهرب يف احلرم
اجلامعي جعل من امل�ستحيل مقاومة االنتخابات الطالبية ،غري املُعرتَف بها مبوجب القانون ،ولكن
تق ّرها �إدارة اجلامعة .اكت�سح الإخوان معظم الكليات (من �سخريات القدر �أن مر�شحي اجلماعة
ال�سلفية تفوقوا يف الأغلب يف الكليات غري الدينية ،وتركوا معظم الكليات الدينية ل�سيطرة الإخوان).
حت ّرك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الأزهر لإعادة االنتخابات ل�شغل املنا�صب الإدارية �أي�ض ًا (ر�ؤ�ساء
الأق�سام والعمداء) ،والتي كان نظام مبارك قد �ألغاها هناك ويف اجلامعات امل�صرية الأخرى.
وينتظر الأزهر مع امل�ؤ�س�سات الأخرى االعرتاف بنتائج تلك االنتخابات من ِق َبل حكومة متل ّكئة.
و�إذا ماكان جتديد الن�شاط ال�سيا�سي مقت�صر ًا على االقرتاع يف احلرم اجلامعي ومناق�شة الق�ضايا
الوطنية ،ف�إن الو�ضع يف الأزهر يف فرتة مابعد الثورة كان ي�شبه الو�ضع يف جامعات م�صرية
�أخرى عديدة ،حيث عاد الن�شاط واملطالب ب�إقالة بع�ض امل�س�ؤولني ال�سابقني ،و�إجراء االنتخابات
غري املرخ�صة .يف جميع هذه احلاالت ،كانت القيادة امل�ؤقتة للبالد حائرة بني ال�ضغوط املطالبة
باالعرتاف بالتغيريات وبني الرغبة يف احلفاظ على النظام واال�ستقرار .يف الأزهر ،لي�س ث ّمة �أي
دليل على �أن مثل هذا الن�شاط ي�ؤ ّدي �إىل االنهيار �أو العنف ،وبالفعل ،يبدو �أن قيادة طالبية جديدة
�ستكون مقبولة بب�ساطة و�سيتح ّرك �أع�ضاء هيئة التدري�س لإجراء انتخابات ُمعترَ َف بها مبوجب قانون
�شامل جديد لتنظيم �إدارة اجلامعة.
لكن الأزهر �أكرث من جم ّرد جامعة ،وقد �شهدت �أجزاء �أخرى من امل�ؤ�س�سة طفرة �أي�ض ًا يف الن�شاط.

ناثان ج .براون

والأبرز هو �أنه يف �آذار/مار�س ّ ،2011
نظمت جمموعة من علماء الدين والوعاظ (الكثري منهم من
خريجي اجلامعات) م�سري ًة للمطالبة ب�أن ُتعيد القيادة الع�سكرية للبالد مركزية الأزهر وا�ستقالله.
طالب قادة احلركة (العديد منهم مرتبطون بجبهة علماء الأزهر التي �أعيد �إحيا�ؤها الآن وبدعم
حما�سي من جمال قطب ،الرئي�س ال�سابق ملجمع البحوث الإ�سالمية) ب�إجراء �سل�سلة من التغيريات
القانونية .وهم ي ّدعون �أنهم وعدوا باحل�صول على جواب من احلكام الع�سكريني امل�ؤقتني ،وبعد �سل�سلة
من امل�سريات� ،ألغوا احتجاجاتهم اجلماهريية �إىل �أن يتم ذلك ،لكن قادتهم الزالوا يتحدثون بقوة
عن احلاجة �إىل الإ�صالح .وك ّلفت امل�ؤ�س�سة نف�سها جلنة ل�صياغة قانون جديد من �ش�أنه �أن يتح ّرك يف
االجتاه نف�سه (مع وجود اختالفات هامة ،كما �سيتّ�ضح).
حتى عندما كان اال�ضطراب وا�ضح ًا داخل �صفوف الأزهر ،جل�أ الن�شطاء ال�سيا�سيون من خمتلف
املع�سكرات �إىل امل�ؤ�س�سة ،حيث دعوها �إىل لعب دور �سيا�سي ،عموم ًا ب�سبب قدرتها على االدعاء ب�أنها
فوق ال�سيا�سة العادية  -و�أحيان ًا للتنديد بالتوتر الطائفي ،و�أحيان ًا للدفاع عن الإ�سالم ،و�أحيان ًا لت�أييد
املبادئ الليربالية ،و�أحيان ًا لتعزيز الوحدة الوطنية .ال�صورة الذاتية للم�ؤ�س�سة بو�صفها املدافع الرئي�س
عن م�صالح ال�شعب ،و�صوت ًا وا�سع املعرفة وموثوق ًا تقريب ًا يتحدث نيابة عن احلقائق الأبدية ،جتعل
جت ُّنب هذه الأدوار �أمر ًا �صعب ًا حق ًا .لكن ،خالف ًا للو�ضع الذي كان قائم ًا يف فرتة ماقبل الثورة ،مل يعد
هناك نظام واحد قوي وقليل من الأ�صوات الداخلية املعار�ضة ملقارعتها ،بل ثمة �أ�صوات وتيارات عدة
داخل امل�ؤ�س�سة وخارجها ت�سعى �إىل ت�شكيل دورها بطريقة حمددة.
فجرت الثورة �صراع ًا على �إدارة امل�ؤ�س�سة ،وعلى دورها يف املجتمع امل�صري .الرهانات
باخت�صارّ ،
عالية جد ًا لي�س لتحديد م�ستقبل الأزهر وح�سب ،بل �أي�ض ًا العالقة بني الدين واحلياة العامة ،ونكهة
التف�سريات الدينية ال�سائدة يف م�صر مابعد الثورة .ويف حني �أن القوة االنتخابية للإ�سالميني،
والوجود اجلماهريي املتزايد لل�سلفيني ،و�إ�ضفاء ال�صفة القانونية على احلزب ال�سيا�سي للإخوان
امل�سلمني ،ا�ستقطبت جميعها اهتمام ًا كبري ًا ،ف�إن التفا�صيل الدنيوية يف ظاهرها ب�ش�أن الرتتيبات
امل�ؤ�س�سية يف الأزهر ،قد ت�ؤ ِّثر على م�ستقبل م�صر بالقدر نف�سه الذي ت�ؤ ِّثر فيه بالأزهر� ،إن مل يكن
�أكرث .ففي نهاية املطاف ،مثل هذا الأمر يث ِّقف املاليني ّ
ويتدخل ب�شيء من الثقة بالنف�س يف مناق�شات
علنية دينية و�سواها.

الر�ؤى املتباينة للأزهر
ث ّمة �إجماع وا�ضح بني جميع من يتحدثون تقريب ًا حول دور الأزهر ،ب�أنه ينبغي منح امل�ؤ�س�سة االحرتام
والدعم واال�ستقالل .لكن معنى هذه امل�صطلحات يختلف ب�شكل كبري من م�ستخدم �إىل �آخر ،كما
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تختلف الأفكار حول الكيفية التي يجب على الأزهر �أن ي�ستخدم نفوذه من خاللها .ويبدو �أن هناك،
على وجه اخل�صو�ص ،ثالث ن�سخ متباينة ب�شكل حا ّد حول دور الأزهر.

و�سطية ال�شيخ
ي�أتي من مكتب ال�شيخ ت� ُّصور قوي للأزهر بو�صفه مق ّر ًا للتع ّلم ووريث ًا لرتاث فكري للفكر الإ�سالمي
والتعليم يتجاوز عمره الآن �أكرث من �ألف �سنة .ينبغي لعمر هذا الرتاث �أن يحظى باالحرتام ،لكن
دور الأزهر يتم ّثل يف جعله مفيد ًا مل�صريي اليوم (وامل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل) عن طريق تف�سري
التعاليم الدينية بطريقة تنطبق على الأحوال املعا�صرة .هذا هو يف �صميم الو�سطية ،وهو م�صطلح
يلقى يف الوقت احلايل رواج ًا يف �أو�ساط �إ�سالمية كثرية .الو�سطية مقاربة تفرت�ض �أن التعاليم
ال�سماوية �أعطيت للب�شر ومل�صلحتهم ،وبالتايل �سيكون التف�سري ال�صحيح لتعاليم الدين الإ�سالمي
والن�صو�ص مفيد ًا لهم .هذه مقاربة ميكن �أن تتناق�ض مع احلرفية املتطرفة للكثري من ال�شخ�صيات
ال�سلفية (الذين يخ�ضعون متام ًا �إىل تف�سريهم ملعنى الن�ص احلريف �أينما قا َدهم) ،وهي عملي ًا
مقاربة حداثية ت�ؤكد على كونها معقولة ومعتدلة ومنا�سبة للم�صلحة العامة.
ت�ضم بع�ض املثقفني الليرباليني
جمموعة املفكرين الذين ُي َ�س ّمون �أنف�سهم و�سطيني كبرية ،وهي ّ
من ذوي التوجهات الدينية ،والداعية التلفزيوين ال�شهري يو�سف القر�ضاوي ،والكثري من الإ�سالميني
مبا يف ذلك ق�سم كبري من الإخوان امل�سلمني .لذلك ف�إن جمموعة الر�أي هائلة (لي�س من �ش�أن جميع
ال�سلفيني �أن يبقوا خارج �صفوفها) .ال�شيخ احلايل للأزهر يعر�ض فهمه للو�سطية عندما يعلن �أن
ال�شورى ملزمة (ولي�ست جم ّرد ا�ست�شارية) ،مايوحي ب�أن امل�ساءلة الدميقراطية من�سجمة ومتطابقة
متام ًا مع الإ�سالم ،و�أن احلرية واحدة حيال املقا�صد ال�سامية لل�شريعة الإ�سالمية (املقا�صد هي تلك
املبادئ العامة التي ينبغي ا�ستخدامها لتوجيه التف�سريات ب�ش�أن ق�ضايا حم ّددة).
وبالتايل ف�إن هذه الر�ؤية لدور الأزهر تقت�ضي منه تقدمي تف�سريات للتعاليم الإ�سالمية تتنا�سب مع
املجتمع امل�صري اليوم ،و�إظهار بع�ض املرونة من دون �أن تكون هذه الأخرية مم ّلة .وينبغي �أن يقدم
الأزهر توجيهات �أخالقية ودينية عامة ،و�أن يعامل باحرتام وتبجيل .هذا لن يكون مبثابة طاعة عمياء
مطلقة� ،إال يف بع�ض امل�سائل (مثل الرقابة الثقافية) حيث ميكن للأزهر �أن ي�ص ّر على معاملة �أحكامه
بو�صفها موثوقة.
ومن مكتب ال�شيخ ،ثمة �أي�ض ًا دور عاملي حا�سم على الأزهر �أن يلعبه ،كمنارة للحكمة والتع ّلم والفكر
الو�سطي يف العامل الإ�سالمي ،وكمحا ِور يف احلوارات بني احل�ضارات والأديان.
يف بيئة مابعد الثورة ،هذه �أدوار طبيعية و�سهلة على مكتب ال�شيخ �أن يلعبها ،مادام يتوافر عن�صران
حا�سمان� .أو ًال ،حتتاج امل�ؤ�س�سة �إىل امل�ستوى املنا�سب من االحرتام من جانب امل�صريني من كل
الأطياف الدينية وال�سيا�سية ،وحتتاج �إىل �أن متنح �صوت ًا من دون االجنرار �إىل اخلالفات اليومية.

ناثان ج .براون

ثاني ًا ،يحتاج الأزهر �إىل اال�ستقالل .لي�س من ال�ضروري �أن يراقب �أو ي�شرف على جميع جوانب احلياة
الدينية يف م�صر ،لكنه يجب �أن يكون قدرة على �إثبات نف�سه ك�صوت م�ستقل وذات �صدقية .القانون
الذي جتري �صياغته من ِق َبل اللجنة املكلفة من الأزهر �سي�ضع على الأرجح املوارد املالية للم�ؤ�س�سة
حتت �سيطرتها املبا�شرة ،ويفك االرتباط بني الأزهر واحلكومة ويحد من اجلهود املبذولة من ِق َبل
وزارات �أخرى لر�صد ومراقبة �أن�شطة الأزهر يف جماالت خمتلفة (خا�صة يف جمال التعليم) ،ومنح
امل�ؤ�س�سة حرية كاملة يف �إدارة �ش�ؤونها بنف�سها 5.والأهم يف هذا ال�صدد هو �أن ُيعاد ت�شكيل هيئة كبار
العلماء و ُي�سمح لها بانتخاب �شيخ الأزهر.

الليرباليون و«وثيقة الأزهر»
املثقفون الليرباليون والي�ساريون الذين ي�شعرون بالقلق �إزاء تنامي دور القوى ال�سيا�سية الإ�سالمية،
واملرتابون من حماوالت جعل حياة ال�شعب امل�صري �أكرث تد ُّين ًا ،لهم موقف متناق�ض جتاه الأزهر.
فمن ناحية ،يمُ ِكن لدوره يف الرقابة الثقافية ،والنزعة العامة املحافظة للم�ؤ�س�سة ،ووجود ال�سلفيني
واملت�شددين والظالميني يف �صفوف علماء الأزهر� ،أن ُيو ِّلد قدر ًا كبري ًا من االمتعا�ض .ومن ناحية
�أخرى ،يمُ ِّثل الأزهر ح�صن ًا غري مبتكر ولكن حمرتم ًا يف مواجهة احلركات االجتماعية وال�سيا�سية
الإ�سالمية التي متيل �إىل �إطالق تف�سرياتها اجلامدة وال�صارمة للتعاليم الإ�سالمية غري املرتبطة
(يف نظر الليرباليني) ب�أي �شعور بالوالء للدولة امل�صرية� ،أو الإخال�ص للمبادئ الدميقراطية� ،أو حتى
ب� ٍّأي من �أُ ُ�س�س التقاليد الإ�سالمية .ولي�س من الوا�ضح �أنّ من �ش�أن دور �أكرث قوة للأزهر �أن ي�ضعف يف
الواقع اجلماعات الإ�سالمية ،لكن غالب ًا مايكون خ�صوم الإ�سالميني
ّ
تواقني �إىل وجود �أي ثقل موازن حمتمل .ثقل الأزهر هنا هو م�صدر لي�س من الوا�ضح �أنّ من �ش�أن دور �أكرث قو ًة
قوته ،وخ�صوم الإ�سالميني قد التروق لهم تعاليم الأزهر يف جميع للأزهر �أن ي�ضعف اجلماعات الإ�سالمية ،لكن
النواحي ،لكنهم يف�ضلونها (ويجدونها �أكرث قابلية للتنب�ؤ و�أكرث مرونة غالب ًا مايكون خ�صوم الإ�سالميني ت ّواقني �إىل
بالن�سبة �إىل املطالب ال�سيا�سية الأخرى) على تعاليم جماعة الإخوان وجود �أي ثقل موازن حمتمل.
امل�سلمني وخ�صو�ص ًا تعاليم ال�سلفية.
ُتو ِّفر الو�سطية ممُ َّثلة مبكتب ال�شيخ تطمين ًا الب�أ�س بها ملن ت�ساورهم
مثل هذه املخاوف .ويف حني قل�ص افتقار امل�ؤ�س�سة �إىل اال�ستقالل
عن النظام هيبتها خالل العقود الأخرية ،جعل رحيل مبارك حداثة ومرونة زعامة الأزهر تبدو �أقل
انتهازية و�أكرث جاذبية ملن ي�سعون �إىل احل�صول على تف�سري حمرتم (وحتى موثوق) للإ�سالم �أكرث
مالءمة للمخاوف الليربالية.
مت ّثلت النتيجة الفورية بعد الثورة يف التفاو�ض على «وثيقة الأزهر» 6بني علماء الدين واملفكرين
البارزين ،التي �أعلنت يف حزيران/يونيو  7 .2011وقد مت َّكن خمتلف امل�شاركني من االتفاق على
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ف�سر تعاليم الدين الإ�سالمي عموم ًا بطريقة متّ�سقة للغاية مع القيم
جمموعة من املبادئ ال�ساميةُ ،ت ِّ
الليربالية واملمار�سة الدميقراطية .قوبلت الوثيقة برتحيب حا ّر من العديد من الأطراف الفاعلة،
على امل�ستويني املحلي والدويل ،حيث كانت عامة مبا يكفي جلذب الدعم من خمتلف الأطراف،
ولكن ليربالية يف لهجتها وم�ضمونها مبا فيه الكفاية لتبدو �أكرث من كونها جم ّرد عبارات عادية
وم�ستهلكة.
مع ذلك ،كان ثمة واقع �سيا�سي ركيك وراء قائمة املبادئ امللهمة .فقيادة الأزهر رمبا �شعرت ب�أنها
مك�شوفة �سيا�سي ًا يف بيئة مابعد الثورة ،وغري واثقة الحيال �سمعتها بني الثوريني والحتى حيال الدعم
لها بني �صفوفها (املثري لالهتمام هنا �أن العديد من القادة الدينيني امل�شاركني مل ي�أتوا من �صفوف
الباحثني والعلماء يف الأزهر) .ويف اجلانب الليربايل ،كان هناك اهتمام وا�ضح يف م�ساندة الأزهر،
ال لذاته بل كو�سيلة لتعزيز الثقل الديني يف مقابل احلركة الإ�سالمية.
�إذا ماتمَ ّ النظر �إليها بهذه الطريقة ،ف�إن وثيقة الأزهر التمُ ِّثل بحث ًا جدير ًا بالثناء عن �أر�ضية
م�شرتكة وح�سب ،بل �أي�ض ًا مقيا�س ًا ل�صفقة �سيا�سية :يف مقابل ت�أييد املبادئ الليربالية ،تل ّقى الأزهر
بيان دعم وا�ضح ًا ب�سبب ا�ستقالله .ويف الواقع ،غا�صت الوثيقة هنا يف التفا�صيل ،ودعت �إىل �إحياء
هيئة كبار العلماء ومنحها احلق يف اختيار �شيخ الأزهر.

التقليديون املت�شددون
ث ّمة ر�ؤية بديلة لدور الأزهر يف املجتمع امل�صري يدعمها الكثريون داخل �صفوف امل�ؤ�س�سة من العلماء،
وكذلك بع�ض خريجيها وم�ؤيديها .منذ قيام الثورة ،كان �أ�ش ّد املعبرّ ين يف العلن عن هذه الن�سخة الأكرث
و�ضوح ًا من دعوة ال�شيخ �إىل الإ�ستقالل هو جمال قطب ،الرئي�س ال�سابق ملجمع البحوث الإ�سالمية
يف الأزهر .بالن�سبة �إىل قطب ،يمُ ِّثل الأزهر يف �آن �صوت ًا م�ستق ًال وم�سيطر ًا للتعاليم الإ�سالمية يف
م�صر .فهو و�أن�صاره يجادلون ب�أن امل�شاكل مل تبد�أ مع الت�أكيد النا�صري على ال�سيطرة على امل�ؤ�س�سة،
بل قبل عقود عدة حني كان الربيطانيون يحتلون البالد .وي َّدعي قطب �أن الربيطانيني الذين كانوا
ينظرون �إىل الأزهر كمعقل حمتمل للمعار�ضة ،عملوا على تق�سيم دور امل�ؤ�س�سة بني هيئات �أخرى
خمتلفة ن�شطت منذ ذلك احلني لتحقيق �أهداف متقاطعة ،ما �أ ّدى �إىل �إرباك امل�صريني بالتف�سريات
املتناق�ضة.
ال�شك �أن هذه النظرة التاريخية تنطوي على مبالغة كبرية (ثمة �شيء من املفارقة يف الدعوة �إىل
ا�ستعادة هيئة كبار العلماء ،وهو مايمُ ِّثل �أ�سا�س ًا عودة �إىل النظام امل�ص َّنف يف القوانني التي �صدرت
يف العام  1896والعام  ،1911عندما كان الربيطانيون يحتلون البالد) .لكنها ر�سمت �صورة �أكرث
قبو ًال للأزهر حتديد ًا ،وهيئة علماء الدين عموم ًا ،على �أنهما لعبا دور ًا رئي�س ًا يف الدفاع عن املجتمع

ناثان ج .براون

امل�صري يف اللحظات الوطنية احلرجة (�أثناء االحتالل النابليوين �أو انتفا�ضة العام .)1919
ير ّكز االقرتاح الذي يقدمه هذا املع�سكر لـ«ا�ستعادة» الأزهر  -جمموعة املطالب التي ح َّركت
التظاهرات يف �آذار/مار�س  -على ف�صل الأزهر عن جمل�س الوزراء ،ومنحه ا�ستقال ًال مالي ًا و�إداري ًا،
و�إحياء هيئة كبار العلماء ،وال�سماح لهيئة كبار العلماء بانتخاب �شيخ الأزهر .يف هذا ال�صدد� ،أفكاره
ت�شبه تلك التي �أق ّرتها جهات فاعلة �أخرى .لكن املع�سكر يذهب �إىل ماهو �أبعد كذلك :فهو يقرتح
مزج دو َري دار الإفتاء ووزارة ال�ش�ؤون الدينية يف الأزهر �أي�ض ًا .وهذه اخلطوة الأخرية تتجاوز �إعادة
ن�شئتا مل�صلحته .من �ش�أن هذه اخلطوة �أن جتعل امل�ؤ�س�سة
امل�ؤ�س�ستني �إىل �سيطرة الأزهر ،وهما �أُ ِ
م�سيطرة على جميع الأوقاف الدينية يف البالد وحت ّولها �إىل م�س�ؤول عن جزء كبري من امل�ساجد.
ميكن �أن ينتقد املت�شددون �أي�ض ًا انت�شار الفتاوى يف م�صر املعا�صرة( ،وهم لي�سوا وحدهم يف هذا
امل�ضمار) ،لكنهم يعتربون الأزهر القوي و�سيلة لإ�سقاط امل�صداقية عما يرونه حماوالت من الهواة
لتف�سري التعاليم الإ�سالمية بطريقة ال ُت�سهِ م �إال يف �إرباك امل�ؤمنني .وباخت�صار ،فهم يرغبون يف ر�ؤية
م�ؤ�س�سة واحدة تتحدث خم ّولة بل�سان الإ�سالم داخل الدولة امل�صرية ،وتتوىل دور ًا قيادي ًا يف املجتمع
ككل.
عندما �س�ألت �أحد كبار امل�س�ؤولني يف مكتب ال�شيخ عن ر�أيه يف مثل هذه االقرتاحات� ،أجاب ب�شكل
قاطع �أن الأزهر لي�ست لديه الرغبة يف �أن يكون مثل الفاتيكان .امل�صريون الآخرون يرون �أن ت�أثري
االقرتاحات قد ُينتج ماي�شبه النظام االيراين .مثل هذه النماذج غري جذابة متام ًا ملعظم امل�صريني،
ما�سيتن�صلون من �أي
وحتى بالن�سبة �إىل َمن هم يف مع�سكر التقليديني املت�شددين (الذين �سرعان
ّ
رغبة يف تقليد الكني�سة الكاثوليكية �أو �إيران) .لكن عندما �س�ألت �أحد العمداء يف الأزهر حول املزايا
املحتملة لوجود العديد من التف�سريات الدينية املتاحة للم�ؤمنني العاديني (�سي�ضطرون �إىل �أن ي�أخذوا
على عاتقهم بع�ض عبء الفهم والفرز بني احلجج املختلفة)� ،أجاب ب�أن مثل هذا الرتتيب �سيكون
معقو ًال يف جمتمع متع ِّلم ،لكن امل�صريني الزالوا يف حاجة �إىل جهة ُموجهة �أكرث حزم ًا التربكهم
بحجج متناق�ضة .وبهذا املعنى ،املُح ِّرك وراء الر�ؤية الأو�سع نطاق ًا لدور الأزهر لي�س �أي مذهب يدعم
ال�سلطة ال�سيا�سية للكهنوت ،وال الرغبة يف امتالك ال�سلطة ال�سيا�سية ،بل هو ال�شعور بالكفاءة املهنية
والنزاهة وجرعة كبرية من الأبوية.
ُيعبرِّ املنتمون �إىل هذا املع�سكر عن نفاد ال�صرب جتاه غمو�ض وثيقة الأزهر ،وي�صفونها ب�أنها مبادرة
من ال�شيخ مل تنبثق (�أو �أنها مل تنط ِو على م�ساهمة كبرية) من هيئة علماء امل�ؤ�س�سة .وعلى الرغم من
ذلك ،مل يهاجموا بو�ضوح املبادئ العامة التي تن�ص عليها املبادرة .وعموم ًا ،ف�إن من ميكن و�صفهم
ب�أنهم «تقليديون مت�شددون» ي�ص ّرون على �ضرورة وجود �صوت قوي وم�ستقل للأزهر ،لكنهم يقدمون
�أنف�سهم على �أنهم مدربون متام ًا يف جمال التقاليد الإ�سالمية للمعرفة الدينية .ويف حني �أن هذا
ميكن �أن يجعلهم عنيدين ب�ش�أن بع�ض امل�سائل (جبهة علماء الأزهر اكت�سبت �سمعتها بجدارة يف هذا
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ال�ش�أن)� ،إال �أنه اليجعلهم �ضيقي الأفق ب�صورة متّ�سقة .ففي حديث �شخ�صي مع جمال قطب ،على
�سبيل املثال ،وجدت �أنه ي�سارع �إىل تقدمي تف�سري مت�ساهل �إىل حدٍّ ما للتعاليم الإ�سالمية على عقوبة
8
الردة.
مع �أن املرتبطني بهذا املع�سكر يظهرون يف بع�ض الأحيان قدر ًا كبري ًا من املرونة� ،إال �أنهم يعتربون
�أنهم يقدمون الإخال�ص للتقاليد اال�سالمية على االنتهازية ال�سيا�سية ،وي�ستحقون االحرتام ب�سبب
التعليم والرتاث التي مي ّثلونه.

جماعة الإخوان امل�سلمني والأزهر
ميكن اعتبار احلجج التي ي�سوقها التقليديون املت�شددون قريبة من حجج الإخوان امل�سلمني ،البل
تنظر احلركة �إليهم بعني التعاطف الكبري .لكن يف الواقع ،موقف الإخوان غام�ض لأنه متجاذب بني
دوافع خمتلفة.
فمن ناحية ،لطاملا وجدت فكرة متكني �صوت خبري وم�ستقل يف �ش�أن م�سائل التعاليم الدينية
(وخا�صة ب�ش�أن ال�شريعة الإ�سالمية) �صدى عميق ًا لدى الإخوان .ففي العام  ،2007طرحت جماعة
الإخوان ولفرتة وجيزة اقرتاح ًا مل يكن من �ش�أنه �إعادة ت�شكيل هيئة كبار العلماء فقط ،بل �أي�ض ًا
نحها �سلطة مراجعة الت�شريعات الربملانية ل�ضمان توافقها
َم ِ
اليتّفق الإخوان امل�سلمون ب�أي حال من الأحوال مع
مع ال�شريعة الإ�سالمية .تراجعت جماعة الإخوان �سريع ًا
الر�أي القائل ب�أنّ �إحياء الأزهر �سيعني انتفاء احلاجة
عندما مت توبيخها ب�سبب �إثارتها ما اعتربه العديد من النقاد
�إىل دورهم يف املجتمع.
حماولة لت�أ�سي�س حكم رجال الدين ،ومذاك احلني �أعلن
زعماء بارزون والءهم لدور املحكمة الد�ستورية العليا يف البالد
باعتبارها الهيئة املكلفة مبراجعة الت�شريعات( 9.ويف حني �أن االقرتاح ميت �سيا�سي ًا الآن ،ف�إنني
ذكرته لأحد �أع�ضاء جبهة علماء الأزهر الذي قال �إنه مل ي�سمع به ،لكنه وافق من حيث املبد�أ على
فكرة �إتاحة فر�صة ما للأزهر لإعادة النظر يف الت�شريعات) .وعلى �أي حال ،التزال جماعة الإخوان
حترتم الأزهر كم�ؤ�س�سة وترغب يف ر�ؤيته وقد ا�ستعاد دوره.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن جماعة الإخوان التدعم متام ًا الر�ؤية التقليدية املت�شددة .قيادة احلركة
نف�سها تتكون يف معظمها من �أ�شخا�ص ذاتيي التع ّلم يف امل�سائل الدينية ،وهي حتمي الفكرة القائلة
ب�أنه الميكن حظر الفتاوى امل�ستقلة .كما �أن لديها اعرتا�ض ًا على م�ضمون وثيقة الأزهر ،و�أعطت
�إ�شارات �إيجابية ولكن غام�ضة حول م�ضمونها (يف الواقع ،عندما �سعت القوى ال�سيا�سية الأخرى �إىل
و�ضع جمموعة من «املبادئ فوق الد�ستورية» يف حماولة مك�شوفة الحتواء القوة االنتخابية املتوقعة
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للإ�سالميني ،ر�أى البع�ض يف مع�سكر الإ�سالميني �أن مقاربة الأزهر والوثيقة نف�سها بديل عملي
متام ًا) .اليتّفق الإخوان ب�أي حال من الأحوال مع الر�أي القائل ب�أنّ �إحياء الأزهر �س ُيغني عن احلاجة
�إىل دورهم يف املجتمع.

امل�ضاعفات على م�صر
ثمة توافق ظاهري قوي يف الآراء حول دور الأزهر :يجب �أن يكون م�ستق ًال وحمرتم ًا وداعم ًا للهياكل
الدميقراطية.
لكن هذا التوافق �سطحي للغاية .فالق�ضايا احلقيقية تتع َّلق َمبن ي�سيطر على امل�ؤ�س�سة ،وما ت�سيطر
عليه امل�ؤ�س�سة .لي�س ثمة طرفان متناق�ضان  -طالق علماين
بني الدين والدولة ،ونظام �إيراين حلكم رجال الدين –
مطروحان للنقا�ش يف الواقع .لكن ذلك يرتك جمموعة وا�سعة ثمة توافق ظاهري قوي يف الآراء حول دور الأزهر:
من البدائل بينهما .و�إذا كان الأزهر يف الواقع �أكرث ا�ستقال ًال ،يجب �أن يكون م�ستق ًال وحمرتم ًا وداعم ًا للهياكل
فرمبا يكون قادر ًا على لعب دور �أقوى و�أكرث �ضرورة يف احلياة الدميقراطية.
الوطنية.
النتيجة الأكرث ترجيح ًا لهذا ال�صراع رمبا كانت م�ألوفة على نحو غام�ض لكثري من الأوروبيني
قبل ن�صف قرن �أو �أكرث ،وخ�صو�ص ًا يف الأماكن التي تعاي�شت فيها الآليات الدميقراطية مع كني�سة
قوية وحزب رائد حمافظ اجتماعي ًا وذي توجهات دينية (مثل احلزب الدميقراطي امل�سيحي) .يف
هذه الأماكن (مثل �إيطاليا �أو بلجيكا �أو �إيرلندا) توقعت امل�ؤ�س�سة الدينية القوية �أن تطاع تعاليمها
يف جماالت حمددة ،وكانت احلياة العامة غنية بالرموز الدينية ،وكان التعليم الديني يف كثري من
الأحيان جزء ًا من املناهج املقررة ر�سمي ًا .بقي بع�ض املجال متاح ًا للم�ستقلني ،وتوا�صلت الإجراءات
الدميقراطية املنظمة (�إن مل تكن ليربالية متام ًا على الدوام) ،كما ّمت تعزيز �صرح عالقة الدين
بالدولة من خالل الأحزاب ال�سيا�سية العلمانية التي كانت م�ستقلة عن امل�ؤ�س�سة الدينية (اتّ�سمت
العالقات الكن�سية-احلزبية �أحيان ًا بتناق�ض كبري بني اجلانبني) .احلالة امل�صرية �ستبقى خمتلفة:
ثمة تعددية �أكرث وت�سل�سل هرمي �أقل يف امل�ؤ�س�سة الدينية؛ والقوى العلمانية والي�سارية �أ�ضعف بكثري،
واملعادل القوي ملكافحة الإكلريو�سية الأوروبية مفقود.
لن يتم خو�ض املعركة امل�صرية على م�ستوى اجلدال الفل�سفي املج ّرد .بد ًال من ذلك ،يتعينّ اتّخاذ
القرارات امل� ّؤ�س�سية و�سنّ القوانني .الأطراف املختلفة تنظم مواقفها .وهناك جلنة يرعاها مكتب
ت�ضم يف ع�ضويتها بع�ض املفكرين من ذوي امليول الإ�سالمية  -ت�صوغ ن�سختها من ا�ستقالل
ال�شيخ – ّ
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الأزهر .من �ش�أن ذلك �أن ُي�سفر عن وجود هيئة �أكرث ا�ستقاللية �إىل حدٍّ كبري (مالي ًا و�إداري ًا) ،و�شيخ
�أكرث ا�ستجابة لزمالئه من علماء الدين منه لل�سلطة ال�سيا�سية .لكن ذلك لن يكون كافي ًا بالن�سبة
�إىل التقليديني املت�شددين ،الذين ي�شعرون ب�أنهم م�ستَب َعدون من
اللجنة ولهم �أجندة �أكرث طموح ًا لدور الأزهر .كانت القوى
ليــ�س ثمـة طــرفـان متنـاق�ضان – طـالق عـلـماين بـني ال�سيا�سية الأخرى تراقب هذا الأمر ب�شيء من االهتمام،
وت�ؤ ّيد فكرة ا�ستقالل الأزهر ب�صورة مبهمة ،لكنها رمبا
الديـن والـدولـة ،ونظـام �إيـرانـي حلـكـم رجـال الـدين
الترغب يف خلق بنية تعمل على منع الإنتاج الثقايف الذي
– مطروحان للنقا�ش.
ً
تراه م�سيئا للقيم الدينية ،وتدين املثقفني الذين جتدهم
�آثمني ،وتثقف الطالب بطريقة يجدونها ظالمية� ،أو ّ
تتدخل
ب�شدة يف امل�سائل الت�شريعية.
رمبا يكت�شف التفاعل املع ّقد والوثيق بني الدين وال�سيا�سة – والذي مت ن�سيانه تقريب ًا يف �أوروبا
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 غالباً ماتر ّكز املقرتحات على حماولة �إعادة الأوقاف �إىل �شيخ الأزهر مبا�شرة بد ًال من اال�ستمرار، يف املجال املايل5

 لي�س من الوا�ضح ما �إذا كان ميكن ا�ستعادتها ب�سهولة، مع ذلك.يف �إبقائها حتت �سيطرة وزارة ال�ش�ؤون الدينية و�إدارتها
 كما �أنه لي�س وا�ضحاً ما �إذا كانت �ستو ّلد عائدات كافية لإدارة ما تظ ّل.بعد ن�صف قرن من ال�سيطرة احلكومية الكاملة
.م�ؤ�س�سة �ضخمة
: ميكن �إيجاد الوثيقة على العنوان التايل6
http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=48572
.2011 يوليو/ متوز13 ، ن�شرة الإ�صالح العربي،» «�صوت م�ستق ّل للأزهر يف م�صر؟، �أنظر �أي�ضاً �أحمد مر�سي7
http://carnegieendowment.org/201113/07//%D8%B5%D988%%D8%AA-%D98%
5%D8%B3%D8%AA%D982%%D984-%%D984%%D984%%D8%A3%D8%B2%D9
87%%D8%B1-%D981%%D98%A-%D985%%D8%B5%D8%B13/lvy
 قال قطب �إن عقوبة الإعدام على الردة واجبة التطبيق يف �إطار فئة من العقوبات احلدية، من الناحية التقنية8

 وادّعى �أن التف�سري ال�سليم للم�صادر املوثوقة هو �أنه مت ال�صريح.فقط عندما كانت مرتبطة بتهديد ملجتمع امل�سلمني
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بالإعدام ،يف هذا املعنى ،كدفاع من جانب املجتمع �ض ّد فعل اخليانة .لكن التخ ّلي العادي عن االميان حتت ظروف
م�ستقرة  -وبالتايل غري امل�صحوب ب�أي تهديد للمعتقدات واملمار�سات و�سالمة امل�سلمني  -لن يقع حتت طائلة العقوبات
احلدية وينبغي ترك �أي عقاب هلل.
احلجة الفتة من ناحيتني .الأوىل� ،أحد الأ�شخا�ص الذي يطرح نف�سه بقوة باعتباره متج ّذراً يف التقاليد الإ�سالمية
للمعرفة القانونية يقدّم موقفاً قوياً ولكنه حداثي ب�شكل م�ؤ ّكد .الثانية ،هي �أن احلجة ترتكز على متييز �ضمني ولكن
وا�ضح بني االعتقاد ال�شخ�صي وم�سائل ال�سيا�سة العامة ،وهو بالكاد موقف علماين كامل� ،إال �أنها بالت�أكيد خطوة يف
جّاتاه متوافق مع الليربالية.
مف�صل �أكرث مع عمرو حمزاوي يف «ماذا يحدث داخل جماعة الإخوان امل�سلمني
� 9أتط ّرق �إىل هذه امل�س�ألة ب�شكل ّ
امل�صرية؟ النقا�ش حول برنامج احلزب وتداعياته» ،ورقة كارنيغي العدد  ،89كانون الثاين/يناير .2008
http://carnegieendowment.org/files/amr_nathan_platformJanuary08.pdf

نبذة عن امل�ؤلف
ناثان ج .بروان باحث �أ ّول غري مقيم يف برنامج ال�شرق الأو�سط ،يف م�ؤ�س�سة كارنيغي
لل�سالم الدويل .وهو �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن،
وباحث مرموق وم�ؤ ّلف لأربعة كتب عن ال�سيا�سية العربية نالت ا�ستح�سان ًا كبري ًا .ي�أتي
بروان �إىل م�ؤ�س�سة كارنيغي بخربة مم ّيزة يف احلركات الإ�سالمية ،وال�سيا�سة الفل�سطينية،
والقانون العربي والد�ستورية� .أحدث م�ؤ ّلفاته يحمل عنوان «عندما ال يكون الن�صر خيار ًا:
احلركات الإ�سالمية و�شبه ال�سلطوية يف العامل العربي» When Victory is Not an
،Option: Islamist Movements and Semiauthoritarianism in the Arab World
و�سي�صدر عن من�شورات جامعة كورنيل هذا ال�شتاء .ترت ّكز �أبحاثه احلالية على احلركات
الإ�سالمية ودورها يف ال�سيا�سة يف العامل العربي.
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